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Plaça Sa Bassa, 6 
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DIUMENGE, 15 DE MAIG 
 
12:00 * Repicada de campanes i posada de la bandera al campanar 

Històricament el diumenge abans de l'inici de les festes de Sant Domingo, després de la missa 
major, es realitzava una repicada de campanes i es col·locava la bandera dominicana al 
campanar, com a senya de les festes conventuals. 

 
 

DIMARTS, 17 DE MAIG 
 
18:00 * Amollada de coets i posada de banderes 
 
20:30 * Pregó de festes 
  A càrrec de Fra Martín Gelabert Ballester, O.P, 
  dominic manacorí, fill de la barriada 
  Lloc: Claustre del Convent 
  En cas de pluja el pregó es farà dins l'església d'es Convent 
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DIMECRES, 18 DE MAIG 
 
19:00 * Visita al Convent i anècdotes conventeres 
  Amb Joan Lluís Sansó i Antoni Oliver 
 
 
 
 

 
  

L'organització es reserva 
el dret de modificar, 
canviar o cancel·lar 

qualsevol acte 



DIJOUS, 19 DE MAIG 
 
19:00 * Tridu de Sant Domingo. 
  Celebració de l’Eucaristia a l’església de Sant Vicenç Ferrer 
 
20:30 * Concert d’orgue 

A càrrec de Tomeu Mut Llabrés, professor del Conservatori Professional 
de Palma, organista de Santa Creu i Sencelles; Francesca Suau Artigues, 
professora de l’IES Santanyí i organista a Santanyí; i Bàrbara Duran 
Bordoy, professora de música a l’IES Mossèn Alcover, musicòlega i 
organista del Convent. 

  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
 
 
 
 
DIVENDRES, 20 DE MAIG 

 
18:00 * Amollada de coets, sortida dels Moretons, s’Alicorn, 
  els Gegants i els Caparrots 
 
  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
  Recorreran els barris de s’Antigor i es Tren, tornant al 
  Convent pel barri d’es Convent 
 
19:00 * Tridu de Sant Domingo. 
  Celebració de l’Eucaristia a l’església de Sant Vicenç Ferrer 
 
21:00 * Sopar de germanor 
  Lloc: Claustre des Convent 

Preu tiquet: 10€ 
 

 
 
 

 
  

Es podran abonar les quotes de soci als llocs 
habituals o bé els dies de festa 

 

Podeu adquirir els tiquets 
pel sopar els dies de festa o 
als llocs de venta habituals 



DISSABTE, 21 DE MAIG 
 
10:30 * Amollada de coets i sortida dels Moretons, s’Alicorn, 
  els Gegants i els Caparrots 
  Amb la col·laboració de: Colla Gegantera de Sant Domingo 
  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
  Es passejaran pel Centre i per la Plaça de ses Verdures. 
 
12:30 * Visita dels Moretons a la Residència 
 
 
19:00 * MISSA DE SANT DOMINGO 
  Acte seguit, Processó, amb la col·laboració de l’AVV de Sa Torre, 
  i ball dels Moretons 
  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
 
 
20:30 * SOPAR POPULAR DE COMPANYERISME 
  Per col·laborar, podeu entregar les coques des de les 
  16:00 a les 19:00 hores al Centre Cultural Font i Roig 
 
 
21:30 * TRADICIONAL VETLLADA DE BALL DE BOT 
  Amb l’Agrupació Sa Torre 
  Lloc: Plaça PP. Creus, Font i Roig  
 
 
 

DIUMENGE, 22 DE MAIG 
 
20:30 * Presentació de la Banda Jove de l’Escola de Música i 
  concert de la Banda Municipal de Música de Manacor 
    Directora: Antònia Bassa 
 
  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
 

MOLTS D’ANYS I 
FINS L’ANY QUE VE! 

  



Estimats germans i germanes : 
 
Escric aquesta carta per anunciar amb immensa alegria l'obertura i la programació del 
Jubileu dels Vuit-cents anys de la confirmació de l'Ordre de Predicadors, que 
celebrarem a partir del 7 de novembre fins al 21 gener de 2017 (cf. ACG Trogir 58, 3). 
En feliç coincidència s'inscriu la celebració dels 800 anys de la confirmació de la nostra 
Ordre amb el Jubileu extraordinari de la Misericòrdia que acaba de proclamar el Papa 
Francesc. 
 
Predicadors de la misericòrdia 
 
La grata coincidència d'aquests dos Jubileus tan entranyables a la nostra història, vida i missió dominicanes es constitueixen 
per a nosaltres en una crida especial a renovar el nostre ministeri de la Paraula, al qual ens condueix la celebració del nostre 
vuit-centè aniversari, al voltant de la missió específica de l'Església: «anunciar la misericòrdia de Déu, cor palpitant de 
l'Evangeli, que pel seu mitjà ha d'assolir la ment i el cor de tota persona». 
 
El capítol general de Trogir va establir com a lema per a l'any del Jubileu de l'Ordre "Enviats a predicar l'Evangeli" (ACG Trogir 
2013, 50) i ens convida a reflexionar sobre les següents preguntes: Per qui som enviats? A qui som enviats? Amb qui? Què 
portem amb nosaltres en ser enviats? El mateix capítol ha donat també resposta a aquesta última pregunta: som enviats a 
predicar la bona nova de la resurrecció de Crist. Creim que la seva Resurrecció és la revelació definitiva de l'amor del Pare per 
Jesús i pel món. La resurrecció de Crist és la revelació més clara de "la misericòrdia de Déu pels pobres pecadors". Predicar la 
resurrecció consisteix a predicar el nou camí d'amistat amb Déu. Aquesta és la gràcia de la qual va ser predicador exemplar 
sant Domingo, "predicador de la gràcia". Podem així unir la feliç coincidència del nostre any jubilar amb el Jubileu de l'Església 
-els predicadors de l'Evangeli són predicadors de la gràcia, i els predicadors de la gràcia són predicadors de la misericòrdia de 
Déu. 
 
A la Butlla d’indicció del Jubileu extraordinari de la misericòrdia el Papa Francisco manifesta la seva intenció d'enviar 
missioners de la misericòrdia durant la quaresma de l'any sant 2016. Els frares i germanes de l'Ordre ens sentim particularment 
interpel·lats per aquesta crida, ja que des del dia mateix en què ingressem a l'Ordre i abans de fer la nostra professió religiosa 
demanem «la misericòrdia de Déu i dels germans». En el seu caminar de vida evangèlica diumenge va buscar contínuament 
testimoniar Jesús, presència de la misericòrdia de Déu entre nosaltres, per això la seva vida de predicador va ser el seu camí 
de santedat: des del generós gest de misericòrdia quan decideix vendre els seus llibres per «no estudiar sobre pells mortes 
mentre hi hagi homes que moren de fam », fins a la convicció que l'evangelització de la Paraula de Déu s'ha de fer per mitjà del 
testimoni de la caritat de la veritat. 
 
L'obertura solemne del Jubileu de l'Ordre tendrà lloc el 7 de novembre a cada comunitat de l'Ordre. Des de la cúria general de 
Santa Sabina donarem també solemne obertura al vuit-centè aniversari de la confirmació de l'Ordre amb la celebració de 
l'eucaristia en la festa de Tots Sants de l'Ordre. Convid a totes les províncies, vice-províncies, comunitats, entitats, 
congregacions, fraternitats i altres institucions dominicanes a celebrar aquest dia en comunitat com a signe de comunió fraterna 
a la confirmació de l'Ordre que hem de fer nosaltres ara. 
 
Durant l'any jubilar de l'Ordre tendrem diversos esdeveniments a nivell internacional, amb el propòsit de promoure la 
participació de tota la família dominicana en aquests importants trobades internacionals així com en els diversos 
esdeveniments locals programats per cada província, entitat, congregació i comunitat. De manera particular sol·licit als priors 
provincials que prevegin la participació dels frares en cada un d'aquestes activitats jubilars. Cada coordinador d'esdeveniment 
els informarà que fa a detalls d'inscripció i participació en cada activitat jubilar. 
 
Com a "enviats a predicar l' evangeli", durant l'any jubilar seguirem el camí de la Paraula mitjançant la Lectio Divina "per tal 
d'animar i donar suport a la renovació de la nostra vida dominicana per mitjà d'una escolta atenta de la Paraula, una vida de 
oració i contemplació en el silenci i en l'estudi" (Cf. ACG Trogir, 42) . Amb quatre seccions: lectio, studio, meditatio i oratio, serà 
publicada diàriament al lloc internet del Jubileu en els tres idiomes oficials de l'Ordre. 
 
Per a més informació sobre activitats i dates de celebració del Jubileu de la confirmació de l'Ordre, els convid a visitar el nostre 
lloc web de l'Ordre www.op.org/es/jubilee (www.op.org/en/jubilee – www.op.org/fr/jubilee). 
 
El nostre pare sant Domingo va voler encomanar l'Ordre al 
patrocini de Maria, Mare de misericòrdia; és per això que fins fa 
pocs anys l'aniversari de la confirmació de l'Ordre es celebrava 
el 22 de desembre simultàniament amb la festa del Patrocini de 
Maria sobre tota l'Ordre. Que Maria, Mare dels Predicadors 
intercedeixi per la seva Ordre a fi que el Déu Pare de 
Misericòrdia concedeixi als fills i filles de Domingo la gràcia de 
l'Esperit, perquè puguin anunciar amb la seva vida i paraules al 
món d'avui i de demà l'arribada de la misericòrdia. 
 
Fraternalment amb el nostre pare sant Domingo, 
 
Fr . Bruno Cadoré, O.P., Mestre de l'Ordre, 86 successor de 
Sant Domingo 
Roma, 21 setembre 2015 
  

Artesania 
l’Antigor 

DECORACIÓ DE LA LLAR 
 

www.artesanialantigor.tk 



COL·LABORADORS 
 
AJUNTAMENT DE MANACOR * VEINATS I VEINADES * 
PARRÒQUIES DE MANACOR * COLLA GEGANTERA DE SANT 
DOMINGO * ASSOCIACIÓ BANDA DE MÚSICA DE MANACOR * 
AGRUPACIÓ SA TORRE * TRAMUDANÇA * ASSOCIACIÓ DE 
VEINATS DE SA TORRE * CORAL DELS DOLORS * MERCERIA 
CA SA RANDERA * CA NA ROVEIONA * S’ESTANC D’ES TREN * 
JOIERIA MANACOR * AMER CA’N GARANYA * GESTORIA ES 
GABIÓ * PERRUQUERIA DURAN * COLONYA CAIXA 
POLLENÇA * PASTISSERIA CA’N ROCA * RIERA SABATES * 
POLLOS SALAS * SEAT * ÒPTICA TUGORES * MODAS ISABEL 
* CA’N GASPAR D’ES LLUMS * PELUQUERÍA MARÍA SUÑER * 
ES CASTELL DE SA PUNTA DE N’AMER * LIMIT TECNOLOGIES 
* FLORISTERIA AVINGUDA * ARTESANIA S’ANTIGOR * 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE MANACOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ca’n Gaspar d’es Llums 
MATERIAL ELÈCTRIC · LÀMPARES · REPARACIONS 

ACCESSORIS LÀMPARA · PETIT ELECTRODOMÈSTIC 

C/ Antoni Durán, 4 – Tel. 971 55 01 29   ·   MANACOR 
 

Amer Ca’n Garanya
SABATILLES - CORDELERIA - ESTORES - CANASTRES

C/. Joan Lliteras, 51 Tel./Fax 971 55 01 90 MANACOR



Dia 4 de Juny, dins les 
Fires i Festes de Primavera 2016 

 

XVI Trobada de Gegants  
 

18:00 Plantada dels Gegants a la plaça de Sa Mora 
 
18:30 Cercaviles pels carrers Lleó XIII, plaça de Sant Jaume, 
  Joan Lliteres, i Sa Bassa 
 
20:00 Ballada de tots els Gegants participants a la plaça de Sa Bassa 
 

Amb la participació de Colles geganteres de Barcelona i Mallorca 
 

 
 


